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บินด้วยสายการบิน T-WAY (TW( : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK( 
TW9102 BKK (สวุรรรภมู(ิ – ICN (อนิชอน( 23.00 – 06.35 
TW9101 ICN (อนิชอน( – BKK (สวุรรณภมู(ิ 19.40 – 23.40 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น( และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 
**ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 

**พเีรยีดเดนิทางนี ้เปน็ไฟลท์เหมาลา้ หากมกีารยกเลกิไฟลท์บนิ ทางบรษิทั ไมส่ามารถมารถคนืเงนิได ้ทกุกรณ*ี*  
 

 
 

ลงทะเบยีนใหค้รบ 2 ขัน้ตอน  
1. ลงทะเบียน K-ETA พรอ้มชา้ระคา่ธรรมเนียม 
2. ลงทะเบียน Q-CODE ให ้

DAY 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ( – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน    (-/-/-(  
19.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบนิ T-WAY โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้

การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้ค้าแนะน้ามาตราการ
การป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  

**กรณุาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายังสนามบนิอยา่งนอ้ย 3 ชั่วโมง เนื่องจากตอ้งใชเ้วลาในการเชค็อิน** 
23.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดย สายการบิน T-WAY เ ที่ยวบิน
ที่ TW9102 
 **รวมน้้าหนักกระเป๋าส้าหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. (ชิ้น( และถือขึ้นเครื่องได้ 7 ก.ก.  

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 

 
 

ผูท่ี้เดินทาง จะต้องได้รบัวคัซีนดงัต่อไปน้ี : 
ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/JOHNSON&JOHNSON ถึงจะได้รบั
การรองรบัการละเว้นการกกัตวั เมื่อถึงประเทศเกาหลี  โดยประเทศเกาหลีรบัรองวคัซีนไขว้ โดยการ
ฉีดเขม็ท่ี 2 ต้องไม่เกิน 180 วนั (ยกเว้น JOHNSON&JOHNSON เขม็ 1 ไม่เกิน 180 วนั) หากเป็น
เขม็บสูเตอร ์ต้องก่อนเดินทาง 14 วนั 

 



DAY 2กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ( – อินชอน – เกาะนามิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซล  (-/L/D( 
06.35  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต้  

** ตามเวลาท้องถิ่น เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา **  

ส้าคัญ : หลังทุกท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง ด่านควบคลุมโรค และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย เมื่อผ่านเข้าเกาหลี
แล้วเจ้าหน้าที่จะน้าท่านตรวจ RT-PCR TEST ตามนโนบายและระเบียบการเข้าประเทศของเกาหลี ก่อนจะน้าท่าน
เช็คอินเข้าโรงแรมเพื่อท้าการรอผลตรวจ 3-5 ชั่วโมง จึงจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ (ท่านละ 80,000 วอน หรือ
ประมาณ 2,800 บาทไทย ไม่รวมในค่าทัวร์( 

เกาะนามิ NAMI ISLAND ที่เที่ยวเกาหลี ยอดฮิตตลอดกาลที่ไม่ว่าใครก็ต้องไปเยือนทุกครั้งที่ไปเที่ยวเกาหลี เพราะ

นอกจากจะอยู่ ใกล้โซล แล้ว ที่นี่ยังเป็นสถานที่ถ่ายท้า WINTER SONATA ซีรีส์เกาหลีสุดคลาสสิกชื่อดังอีกด้วย 
เกานามิเมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 270 ไร่ และมีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงโซลที่ยัง
รักษาความอุดมสมบูรณ์และความบริสุทธิ์ของธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะมีต้นไม้ใหญ่อย่าง ต้นสน 
และ ต้นแปะก๊วย ขึ้นเป็นจ้านวนมากแล้ว ก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ เช่น กระรอก กระแต หงส์ และ 
นกกระจอกเทศ ด้วยเช่นกัน และด้วยบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก บวกกับเสน่ห์ของธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไปใน
แต่ละฤดูจึงท้าให้ที่นี่เป็นพิกัดที่ไปกี่ครั้งก็ไม่มีเบื่อ 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคัลบี้ 

สวนสนุกเอเวอร์เลนด ์(EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่บนท้าเลที่
สวยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใต้ของเมืองโซล ได้รับการขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ 
ที่นี่ถูกออกแบบให้แตกต่างกันในแต่ละโซน ได้แก่ สวนสัตว์ , GLOBAL FAIR , EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC 
LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY นอกจากนี้ยังมีสวนสี่ฤดู ซึ่งปลูกดอกไม้ประจ้า
ในแต่ละฤดูกาล และมีการตกแต่งสวนสนุกให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลนั้นๆ โดยมีบริษัทซัมซุง เป็นเจ้าของ ผู้บริหาร
จัดการสวนสนุกแห่งนี้ ดังนั้นความยิ่งใหญ่ตระการตา และ ปลอดภัย ไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอน **โซนสวนน้้าจะเปิด
เฉพาะช่วงฤดูร้อน** 

 

 



ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE( เป็นศูนย์รวมร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล ให้ได้ช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นน้าแบบ 

NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครื่องส้าอาง , กระเป๋า , กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็น
โทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้อได้อย่างเต็มที่  เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังกว่า 250 แบรนด์ ทั้ง
เครื่องส้าอาง , น้้าหอม , กระเป๋า , สินค้าแฟชั่นต่างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , FENDI , LOEWE 
, PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เป็นต้น ไม่ได้มีแค่เพียงสินค้าจาก
แบรนด์ต่างประเทศเท่านั้น สินค้าแบรนด์เกาหลีก็มีให้เลือกหลากหลายไม่แพ้กัน ราคาก็ถูกกว่าร้านค้าด้านนอกและ
บางยี่ห้อก็ถูกกว่าในประเทศไทยอีกด้วย หากจะเข้าไปช็อปปิ้งกันที่ห้างแห่งนี้ ให้พกพาสปอร์ตและข้อมูลตั๋วเครื่องบิน
ไปด้วยเพราะต้องใช้ในการซื้อสินค้า 

ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรียบเสมือนย่านสยามสแควร์บ้านเรา เมียงดงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบ

รนด์เกาหลีชั้นน้า ซึ่งในแต่ละวันจะ มีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช็อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่าง
หลากหลายทั้งเสื้อผ้า , รองเท้า , กระเป๋า , เครื่องส้าอางซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย เช่นLANEIGE , ETUDE 
HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นต้น เครื่องประดับ , ซีดีเพลง , วีซีดี , 
ดีวีดีหนังและซีรีย์ที่ฮิตตลอด จนไปถึงของที่ระลึกที่มีรูปดารานักแสดงคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า อีกทั้งยังมีร้าน
กาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้ที่นี้  

 

 
ค่้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู หมูย่างเกาหลี 

 
ที่พัก SAMWON PLAZA HOTEL, SEOUL หรือเทียบเท่า   



DAY 3ศูนย์รวมเครื่องส้าอางค์แบรด์ดังของเกาหลี – พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านบุกชอน – 

ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ย่านฮงแด  (B/L/-( 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** เปน็อาหารตามทีท่างโรงแรมจดัใหใ้นแตล่ะวนั แตไ่มไ่ดท้าน ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ** 

ผลิตภัณฑ์เวชส้าอางจาก ศูนย์รวมเครื่องส้าอางแบรนด์ดังเกาหลี (COSMETIC GALLERY( เช่น 

WATER DROP (ครีมน้้าแตก( , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก( , BOTOX (โบท็อกซ์ ) , ALOE VERA 
PRODUCT (ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ว่านหางจระเข้) เป็นตน้ 

พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) หรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่า “พระราชวังค

ยองบกกุง” เป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดใน
กรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวังมีอาคารและต้าหนักต่างๆ
มากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญ่ีปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกท้าลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านั้น 
อย่างไรก็ตามพระราชวังเคียงบกกุงนั้นขึ้นชื่อว่า เป็นพระราชวังที่สวยงามที่สุด เนื่องจากฉากหลังของพระราชวังนั้น
เป็นเขาพูกักซาน จึงท้าให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ BULGOGI 



 
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (BUKCHON HANOK VILLAGE)  หรือบางคนเรียกว่า หมู่บ้านบุคชอน

ฮันอ๊ก เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคง
รักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะส้าหรับคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ หมู่บ้านบุกชอนฮันอกถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เมื่อนักท่องเที่ยวได้ไปเยือนแล้ว จะได้พบ
กับบ้านของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง 
(รูปแบบบ้านแบบดั้งเดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮันอก) ซึ่งเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโชซอน ส่วนชื่อ บุคชอน(BUKCHON) 
แปลว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือ 

 

 
เลือกซื้อสินค้าจาก ศูนย์สมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP)  เป็นผลิตภัณฑ์ผลของฮ๊อกเก็ทนามู ที่เติบโตกลางป่า
ดงดิบกว่า 20 ปี มีสรรพคุณช่วยกรองสารพิษในตับ เหมาะส้าหรับคนที่ท้างานหนัก ดื่มเหล้า นอนดึก หรือเป็นไวรัส
ตับอักเสบ ตับแข็งให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท้าลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจาก
อาหารและยา 

BUKCHON 

HANOK VILLAGE



ภูเขาน้าซาน เป็นที่ตั้งของ หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER(  1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุด

ในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้
รอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้้าฮันกัง เป็น
อีกหนึ่งสถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนติก และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่นี่ยังคงได้รับความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที่คล้อง
กุญแจคู่รักที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อว่าหากได้มาคล้องกุญแจด้วยกันที่นี่ และโยน
ลูกกุญแจลงไปจะท้าให้รักกันมั่นคง ยืนยาว ตราบนานเท่านาน ** ยังไม่รวมค่า ขึ้นลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจ
คู่รักส้าหรับคล้อง ท่านสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได้ **  **ราคารวมค่าขึ้น SUTTLE BUS แล้ว** 

 
ย่านฮงแด เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก(HONGIK UNIVERSITY) จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและ

เด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้า
จ้าหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคา
ของสินค้าและร้านอาหารต่างๆก็ยังไม่แพงอีกด้วย 

พิเศษ!!! .... ส้าหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! กับคาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS ที่จ้าลองชาน
ชาลา 9 เศษสามส่วนสี่ ชานชาลาที่อยู่ในสถานีรถไฟคิงส์ครอสลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อระหว่าง
โลกมักเกิ้ลกับโลกเวทมนตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึ่งเดินทางด้วยรถไฟสายด่วนของฮอก
วอตส์ ด้านในให้ท่านได้สัมผัสกลิ่นอายในการจ้าลองความเป็นเมืองเวทมนต์ เพลิดเพลินกับมุมถ่ายรูปต่างๆ มีชุด
คลุมกับผ้าพันคอทั้ง 4 บ้าน พร้อมไม้กายสิทธิ์ให้ถ่ายรูป สามารถเลือกซื้อเครื่องดื่มและของหวานได้ตามใจชอบ (ใน
กรณีที่ท่านต้องการเข้าไปถ่ายรูปด้านใน จะต้องซื้อเครื่องดื่มจากทางร้าน( 



 
ค่้า อิสระในการรับประทานอาหาร เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 
ที่พัก SAMWON PLAZA HOTEL, SEOUL หรือเทียบเท่า   

 

DAY 4พิพิธภัณฑส์าหร่าย – ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้้ามันสนเข็มแดง – MALDDONG 

DONUT IN PAJU – PAJU PREMIUM OUTLET –  ร้านละลายเงินวอน      (B/L/-(                                                                                                     
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** เปน็อาหารตามทีท่างโรงแรมจดัใหใ้นแตล่ะวนั แตไ่มไ่ดท้าน ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ** 

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (KIMPAP)  จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการท้าสาหร่ายและประวัติความเป็นมาต้นก้าเนิด

ของการผลิตสาหร่ายและขั้นตอนการผลิตสาหร่ายที่สดใหม่ทุกวัน ให้ท่านจะได้เลือกชิมผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากสาหร่าย
หลากหลายรสชาติให้ลิ้มลองและเลือกซื้อเหมาะแก่การน้ามาเป็นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแห้ง , สาหร่ายย่าง พิเศษ 
!! ให้ท่านได้ท้ากิมจิหรือคิมบับและใส่ชุดประจ้าชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก  

เลือกซื้อสินค้าจาก ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล (GINSENG( เหตุผลที่เรียกว่าศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เพราะโสมทุก
ชนิดที่นี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรัฐบาล ได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่มีอายุ 6 

ปี  ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุดในโลก มีชื่ อเสียงที่สุด และ ศูนย์สมุนไพร
น้้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ามันสน มี
สรรพคุณช่วยบ้ารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลใน
ร่างกายได้เป็นอย่างด ี

เที่ยง   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บิบิมบับ (BIBIMBUP+SOUP)  
 

เมืองพาจู พาจูซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ นอกกรุงโซล ที่ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์เพียง 45 นาที  เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม

ของคนจากโซล เมืองนี้ให้ความรู้สึกเงียบสงบต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่น รวมถึงมี พาจู บุ๊ค ซิตี้ (PAJU BOOK 
CITY) หมู่บ้านศิลปะเฮรี่ หมู่บ้านชาวอังกฤษ และหมู่บ้านโพรวองซ์ 



CAFÉ MALDDONG DONUT คาเฟมัลตงโดนัททาวน์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพาจู จังหวัดคยองกีโด อยู่ห่างจาก
โซลเพียงแค่ 40 กิโลเมตรเท่านั้น เป็นคาเฟที่สวยงามแปลกตามาก เพราะการจัดตกแต่งสีสันสดใสทั้งภายในและ
ภายนอกร้านที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมขนมหวานนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น เค้ก เบเกอรี่ 
ไอศกรีม โดนัท เครื่องดื่มหลายชนิด ฯลฯ   

 
พาจูพรีเมียมเอ้าเล็ท ตั้งอยู่ที่เมืองพาจูไม่ห่างจากโซลมากนัก ภายในมีของช้อปต่างๆจ้านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น Prada, 

FERRAGAMO TOD’S, COACH, MCM, ADIDAS, NIKE เป็นต้น  มีทั้งหมด 2 ตึกใหญ่ๆ ด้านในมีทั้งหมด 3 ชั้น มี
สะพานเชื่อมถึงกัน ที่ส้าคัญ ราคาถูกกว่าช้อปด้านนอกอย่างต้่าๆ 30% 

จากนั้นเลือกซื้อของฝากจาก ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน   ให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลต 
ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม 
เครื่องส้าอางโสม เป็นต้น และยังมีกิมจิ , ชินราเมง (มาม่าเกาหลี( และ นมกล้วย เป็นต้น 

 ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
19.40    ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน T-WAY เที่ยวบินที่  TW9101  
 **รวมน้้าหนักกระเป๋าส้าหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. (ชิ้น( และถือขึ้นเครื่องได้ 7 ก.ก.  

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**  
23.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการ  

 
** ไมม่รีาคาเดก็ สา้หรบัเดก็อายไุมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT( ทา่นละ 10,000 บาท **  

** (ไมม่ทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ(** 
**หากตอ้งการทา้กรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจา้หนา้ทีไ่ด*้* 

 
ข้อส้าคัญ  
 

- อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 
ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ( INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่้ากว่า 25 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดย
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  

- กรณีพัก 3 ท่าน/หอ้ง ทางโรงแรมจะท้าการเสรมิเตียงใหเ้ท่านั้น การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรมนั้นๆ (บาง
โรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง( 

- อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท(  

ส้าคัญ!! :  กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทั้งจากที่ด้านหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสินคา้พื้นเมืองของรัฐบาลเกาหลีรว่มกับการท่องเทีย่วเกาหลี ในนามของร้าน

รัฐบาล ซึ่งจ้าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุก
ท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ้าเป็นต้องแวะชม จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก 
และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากท่านเป็นจ้านวนเงิน 100 USD / ท่าน / ร้าน 

กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาที่สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เครื่องส้าอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้าที่เพื่อท้าราคาให้ใหม่ทุกครั้ง  
 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ จอยแลนด์(ไม่ใชต้ัว๋( พกัเดีย่ว 

08 – 11 กนัยายน 2565 18,999 13,999 5,000 



การลงทะเบียนเข้า-ออกประเทศเกาหลีและไทย 
1. เงื่อนไขการลงทะเบียน K-ETA (ควรเผื่อเวลาในการพิจารณาอย่างน้อย 10 วัน( 
- ทางบริษัทฯ จะท้าการลงทะเบียน K-ETA ให้ หลังจากได้รับเงินมัดจ้า หากลงทะเบียนไม่ผ่านจะรีฟันเงินคืน ให้โดยหัก

ค่าใช้จ่ายตามจริง   
1.1.1 หากไม่ผ่าน K-ETA หักค่ามัดจ้าตั๋ว 1500 บาท และค่ากรอก K-TEA 500 บาท 
1.1.2 กรณีที่ลูกค้ามี K-ETA อยู่แล้ว ทางบริษัทจะคืนค่าธรรมเนียม 300 บาท/ท่าน 

- ทางบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการลงทะเบยีน ตามข้อมูลทีท่่านใหม้าเทา่นั้น หากไม่ผ่านการอนุมตัิ ไม่สามารถเรยีกรอ้ง
เงินคืนได้ 

- การลงทะเบียน K-ETA เป็นส่วนนึงในการคัดกรองคนเข้า - ออกเกาหลีเท่านั้น ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจจะมีการคัด
กรองอีกครั้ง การท้า K-ETA ไม่ได้เป็นการการันตีว่าจะต้องผ่านด่าน หากไม่ผ่านด่าตรวจคนเข้าเมืองก็ไม่สามารถ
เรียกร้องเงินคืนได้ทุกกรณี 

- เอกสารที่ต้องเตรียม คือ ส้าเนาพาสสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว 
ข้อมูลส่วนตัวที่ต้องใช้ในการกรอกข้อมูล 

2. เงื่อนไขการลงทะเบียนยกเว้นการกักตัว  
- ผู้ที่ เดินทาง จะต้องได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้  :  ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/ 

JOHNSON&JOHNSON ถึงจะได้รับการรองรับการละเว้นการกักตัว เมื่อถึงประเทศเกาหล ี โดยประเทศเกาหลีรับรอง
วัคซีนไขว้ โดยการฉีดเข็มที่ 2 ต้องไม่เกิน 180 วัน (ยกเว้น JOHNSON&JOHNSON เข็ม 1 ไม่เกิน 180 วัน( หากเป็น
เข็มบูสเตอร์ ต้องก่อนเดินทาง 14 วัน 

- เอกสารที่ต้องเตรียม คือ เอกสารแสดงการได้รับวัคซีนเป็นภาษาอังกฤษที่เชื่อถือได้ เช่น วัคซีนพาสสปอร์ต เป็นต้น  
3. เงื่อนไขการลงทะเบียนตรวจโควิด 
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 48 ชั่วโมง ท่านต้องยื่นผลให้กับทางบริษัท 

กรณีเป็นบวกหรอืติดโควดิตอ้งมีผลตรวจและใบรบัรองแพทย์ใชใ้นการยืนยัน เพื่อท้าการย้ายวันเดนิทาง หรือเกบ็เครดติ
การเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า (ไม่รวมในค่าทัวร์( 
ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 

- การตรวจ ATK  ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 24 ชั่วโมง ท่านต้องยื่นผลใหก้ับทางบริษทั กรณี
เป็นบวกหรอืติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อท้าการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดติการ
เดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า (ไม่รวมในค่าทัวร์( ต้องมี
ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 

- การตรวจ RT-PCR ขาเข้าประเทศเกาหลี ทางบริษัทจะท้าการทะเบียนจองให้ แต่ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ประมาณ 
80,000 วอน (ไม่รวมในค่าทัวร์( 

 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการนี้รวม  
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว( ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS( รวมถึงค่าภาษีสนามบิน

และค่าภาษีน้้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR( หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร 
ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
ที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง 

- กระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น( และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  
- รถรับส่งน้าเที่ยวตามรายการ 
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 
- หัวหน้าทัวร์น้าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน( ใน

กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท้าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค้านึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 
ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงิน
ท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเง่ือนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ 

- คา่ลงทะเบียน K-ETA 
 
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี( และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารส้าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส้าหรับมุสลิม 
- ค่าวีซ่าส้าหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี( โดยผู้เดินทางต้องท้าการยื่นเองเท่านั้น 
- ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าท้าหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็นต้น 
- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนา ด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท้าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน 

และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก้าหนด 
- ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
- อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

- ค่าตรวจ RT-PCR ที่สนามบินอินชอน วันแรกที่ถึงเกาหลี (ราคาประมาณ 80,000 วอน หรือประมาณ 2,800 บาทไทย( 



- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 48 ชั่วโมง ท่านต้องยื่นผลให้กับทางบริษัท 
กรณีเป็นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อท้าการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิต
การเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมีใบรับรอง
ผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 

- ค่าการตรวจ ATK ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 24 ชั่วโมง ท่านต้องยื่นผลให้กับทางบริษัท 
กรณีเป็นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อท้าการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิต
การเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมีใบรับรอง
ผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
 

** การตรวจจากฝั่งไทย ณ วันที่ 15-06-2022 สามารถตรวจได้ทั้ง RT-PCR ก่อนเดินทางภายใน 48 ชม. หรือ ATK ก่อน
เดินทาง ภายใน 24 ชม. ซึ่งผลตรวจทีใ่ช ้จะต้องเปน็ภาษาองักฤษและเปน็ผลจาก LAB เท่านัน้ และต้องมีเลขพาสปอรต์ระบอุยูใ่นใบ
ผลตรวจด้วย หากผลตรวจที่ลกูค้าตรวจออกมา เอกสารไมใ่ชภ่าษาอังกฤษ ไม่ตรงตามที่บรษิัทแจง้ จึงท้าให้ไม่สามารถเชค็อนิได้ 
บริษัทไม่รับผิดชอบทุกกรณี ** (เอกสารที่เป็นใบรับรองแพทย์แสดงว่าไปตรวจจริงไม่มีผล LAB มา ไม่สามารถใช้เช็ตอินได้( 

 
เงื่อนไขการจอง 

- กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมช้าระเงินมัดจ้าครั้งที่ 1 ท่านละ 12,000 บาท 
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช้าระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก้าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้อง
เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ้าเป็นต้องท้าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST( ก็จะให้สิทธิ์ไป
ตามระบบ ตามล้าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจ้านวนจ้ากัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ้านวน เท่านั้น  

- หลังได้รับการลงทะเบียน K-ETA ผ่านแล้ว กรุณาช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่าน
ไม่ช้าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทก้าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
สามารถคืนเงินมัดจ้าให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม 

- กรณีลูกค้าท้าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ค่าทัวร์เต็มจ้านวน 100% 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน* 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม 

และค่าใช้จ่ายจ้าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช้าระแล้วทั้งหมด  
- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการยกเลิก

เที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตามนโยบาย
ของสายการบินและบริษัทแลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 



- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ( จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส้าคัญด้วย 
กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง( ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ด้าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส้าหรับการด้าเนินการจองครั้งแรก ตามจ้านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- กรณีลงทะเบียน K-ETA ไม่ผ่าน จะรีฟันเงินคืนให้โดยหักค่าใช้จ่ายตามจริง  
 หากไม่ผ่าน K-ETA หักค่ามัดจ้าตั๋ว 1500 บาท และค่ากรอก K-TEA 500 บาท 
 กรณีที่ลูกค้ามี K-ETA อยู่แล้ว ทางบริษัทจะคืนค่าธรรมเนียม 300 บาท/ท่าน 
 

หมายเหตุ  
- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ( กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั้น สิ่งส้าคัญ ท่านจ้าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อ
เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว( เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด้าเนินการส่งส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป( ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ 
กลับส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก้าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็น
กรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่า
ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  
- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง ค้าสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท  
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่

สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอ้านาจในการตัดสินใจหรือให้ค้าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของบริษัทฯก้ากับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง( 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด้าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส้าหรับการด้าเนินการจองครั้งแรก ตาม
จ้านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 



- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอ

สงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่าง
เดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า
ทั้งหมดแล้ว 

- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีที่จ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่าย
เพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
**เมือ่ทา่นชา้ระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนี้แลว้** 

** ขอขอบพระคุณทกุทา่น ทีม่อบความไว้วางใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
 

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน K-ETA  
1 .ชือ่ – นามสกลุ ตามหนา้หนังสอืเดนิทาง (ภาษาองักฤษเทา่นัน้( 
.................................................................................................................................................................  

2. หนงัสอืเดนิทาง (PASSPORT( ** ไฟล ์JPG เทา่นัน้ **  //  ** หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ** // ** รปูภาพ
หนงัสอืเดนิทางตอ้งชดัไมเ่บลอ สามารถมองเหน็ขอ้มลูครบถ้วน ** 

 
3. เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ได ้...................................................................................... (เบอรข์องลกูคา้( 

     อเีมลของลกูคา้ ........................................................... (การลงทะเบยีนจอง PCR ทีเ่กาหลใีชเ้มล 1 เมล ตอ่ 1 คน( 
4. แจ้งรายละเอยีดขอ้มลูการเดนิทางไปตา่งประเทศ  



เคยไปเกาหลีหรือไม่                 ไม่เคย               เคย    .................. ครั้ง เดินทางเพื่อ ........................ ............ 

.......................................................................................................................................................................... 

เคยไปประเทศอืน่ทีไ่มใ่ชเ่กาหลหีรอืไม ่                ไมเ่คย               

         เคย    .................. ครัง้ เดนิทางเพือ่ ........................................................................................................ 

(เคย/ไม่เคย กรณุาแจ้งรายละเอียดการเดนิทาง – เดนิทางไปประมาณกี่ครัง้และเดนิทางไปทา้อะไร( 

5. แจ้งอาชพี ณ ปจัจบุนัของทา่น (กรุณาแจ้งขอ้มลูเปน็ภาษาองักฤษเทา่นัน้( 

5.1 อาชพี ณ ปจัจบุนั ......................................................................................................................... 

5.2 รายไดโ้ดยประมาณ/เดอืน  ........................................................................................................... 

5.3 ชือ่สถานทีท่า้งาน ณ ปจัจบุนัหรอืชือ่ของนายจา้ง 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
............ 

5.4 เบอรต์ดิตอ่ของสถานทีท่า้งาน หรอืนายจา้ง ................................................................................. 

6. ผูร้่วมเดนิทางของทา่น (กรุณาแจง้ขอ้มลูเปน็ภาษาองักฤษเทา่นัน้( 

ชือ่-สกลุ......................................................................................วนัเดอืนปเีกดิ(ค.ศ.(..................................................... 

เบอร์ตดิตอ่ของผูร้ว่มเดนิทาง.......................................................ความสมัพนัธ.์.......................................................... 

7. รปูถา่ยหนา้ตรง พืน้หลงัสขีาว ** ขนาดไมเ่กนิ 700x700 PIXELS หรอื 2x2 นิว้ ไฟลร์ปูถา่ยทีส่ง่ใหท้างบรษิทั ตอ้งเปน็ไฟล ์
JPG หรอื JPED เทา่นัน้ ** 

 



** รบกวนส่งเอกสารทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ทันที หลังจากที่ช้าระเงินมัดจ้า เนื่องจากเอกสาร K-ETA จะต้องใช้
ระยะเวลาในการพจิารณา ** 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการทา้เอกสารตามควิทีไ่ดร้บัเอกสารจากลกูคา้เทา่นัน้ **   

** หากขอ้มลูทีล่กูคา้แจง้มามคีวามผดิพลาดหรอืตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มลูทีแ่จง้เจา้หนา้ทีม่า จะตอ้งดา้เนนิการกรอก
เอกสารใหมท่ัง้หมด ไมส่ามารถแกไ้ขขอ้มลูในระบบ K-ETA ได้ **  

** กรณุาใหข้อ้มลูตามความเปน็จรงิเทา่นัน้ ** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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